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Aihe: Vetoomus nro 1085/2008, Werner Homann, Saksan kansalainen, 
yhdenmukaisesti ja kohtuullisesti hinnoitelluista lääkkeistä sekä lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden verojen alentamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä haluaisi tietää, miksi lääkkeiden hinnoissa ja verotuksessa on 
edelleenkin huomattavia eroja Euroopan unionissa. Hän väittää, että lääkkeiden hinnat 
nousevat jatkuvasti uudistuksista huolimatta ja että yksittäiset kansalaiset, erityisesti 
eläkeläiset, joutuvat maksamaan laskun. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi EU:ta korjaamaan 
asian. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä viittaa lääkkeiden hinnan jatkuvaan nousuun Saksassa. Hän haluaisi 
tietää, miksi lääkkeiden hinnoissa ja verotuksessa on edelleenkin huomattavia eroja Euroopan 
unionissa. Vetoomuksen esittäjä vaatii Euroopan unionia ryhtymään toimiin tilanteen 
korjaamiseksi. 
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Komission huomiot

Perustamissopimuksen 152 artiklan määräysten mukaisesti yhteisön toiminnassa 
kansanterveyden alalla otetaan täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät toimivallat. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava kansalaisilleen asianmukainen pääsy laadukkaaseen terveydenhoitoon.

Tässä yhteydessä kansalliset viranomaiset voivat määrittää lääkkeiden (ja lääkinnällisten 
apuvälineiden) hinnan ja korvausehdot kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisesti. 

Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa puuttua lääkkeiden hinnoitteluun ja 
korvausmenettelyihin jäsenvaltioissa. Kunkin valtion kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
päättää lääkkeiden hinnoista, vaikuttaa niihin tietyillä kansallisilla politiikoilla tai jättää 
hintojen säätely markkinavoimille. Hinnoittelu- ja korvauspolitiikat riippuvat erilaisista 
kansallisista tekijöistä, kuten taloudellisista seikoista tai kansanterveydellisistä tavoitteista. 
Tästä on välittömänä seurauksena, että tietyn lääkkeen hinta tai korvattavuus saattaa vaihdella 
eri jäsenvaltioiden välillä.

Mitä tulee verotukseen, neuvoston direktiivi 2006/112/EY (alv-direktiivi) mahdollistaa 
alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen lääkkeissä. Mahdollisesta alennetusta 
verokannasta päättävät kuitenkin jäsenvaltiot. Siksi näiden tuotteiden arvonlisäverokanta 
saattaa vaihdella Euroopan unionin alueella. Tilanne ei kuitenkaan itsessään riko yhteisön 
lainsäädäntöä. 

Päätelmä

Vetoomuksessa viitataan Saksassa sovellettavaan lääkkeiden hinnoittelupolitiikkaan, joka 
kuuluu ensisijaisesti Saksan viranomaisten toimialaan. Mikään vetoomuksessa ei anna syytä 
epäillä, että Saksan viranomaiset olisivat toimineet yhteisön lainsäädännön vastaisesti. 
Lääkehoitojen hinnan säätely ja tukeminen sosiaaliturvajärjestelmistä on jäsenvaltioiden 
vastuulla, ja Euroopan unionin on kunnioitettava niiden toimivaltaa asiassa. 
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